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Les més 6 milions de refugiades ucraïneses i els seus fills ja no 
apareixen als mitjans de comunicació, tot i que el seu periple tot 
just acaba de començar: han de refer les seves vides i acompanyar 
els seus infants en terra estranya. La nostra organització ha acollit 
infants ucraïnesos per ajudar-los a reconstruir les seves vides.

Les refugiades ucraïneses i els 
seus fills ja no són notícia. Anem 

a batzegades, d’un impacte visual a 
un altre. Una notícia eclipsa l’altra. La 
guerra i les seves terribles seqüeles 
ha quedat tapada per altres notícies 
d’actualitat. És la dictadura de la 
novetat. 

Més de sis milions de dones i infants 
han hagut de marxar d’Ucraïna i 
buscar refugi en països europeus. La 
solidaritat civil ha estat exemplar, tret 

d’alguns   casos  d’abusos  i  d’explotació. 
També les administracions públiques 
han fet grans esforços per facilitar 
l’acolliment i donar una atenció 
digna a les refugiades i als seus fills. 
Mentre els homes fan la guerra, elles 
miren de refer les seves vides en 
terra estranya i acompanyar els seus 
infants. 

Ja no són notícia, però hauríem 
de tenir-les molt en compte. La 
guerra s’allarga molt més del que 
els estrategues havien imaginat. La 

Cap nen sense el caliu d’una llar



Les refugiades ucraïneses i els 
seus fills ja no són notícia.

En l’Aldea Infantil de Granada 
s’hi hostatgen quaranta-quatre 
nois i noies i fem tot el possible 
perquè s’hi trobin com a casa.

destrucció de les infraestructures 
del país és enorme i reconstruir-lo 
exigirà molta inversió i molt de temps. 
Mentrestant elles miren de situar-
se, aprendre la llengua, treballar 
i acompanyar els fills a superar el 
trauma de la guerra i de l’exili. 

Ja no són notícia tampoc les famílies 
acollidores. No sabem com és la 
convivència entre els amfitrions i els 
hostes, ni quines barreres han hagut 
de superar amb paciència i resiliència. 

En el dia dels refugiats, cal fer 
memòria d’aquestes famílies 
anònimes que han cedit la seva llar 
perquè persones estranyes, vingudes 
de lluny, s’hi instal·lin. És un gest 
d’hospitalitat molt noble que no està 
exempt de dificultats. La convivència 
no és mai fàcil i menys encara amb 

desconeguts que tenen uns hàbits 
de vida i un mode de comportar-
se diferent del dels amfitrions. Cal 
superar prejudicis i ser molt generós 
en els espais i els temps.  Algun 
dia aquestes famílies ens hauran 
d’explicar la seva experiència i també 
les dificultats viscudes. Són un exèrcit 
anònim de voluntaris que no surten 
mai a la premsa ni a la televisió. 

Nosaltres, des d’Aldees Infantils 
SOS, també hem acollit infants 
refugiats d’Ucraïna. En l’Aldea Infantil 
de Granada s’hi hostatgen quaranta-
quatre nois i noies i fem tot el possible 
perquè s’hi trobin com a casa. 


